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RESUMO

A higienização das mãos é reconhecida como a medida mais simples, de baixo custo e com maior impacto para a prevenção de infecções 
relacionadas à assistência à saúde. As mãos são os principais instrumentos dos profissionais de saúde, desta forma, a segurança dos pacientes 
está diretamente relacionada à higienização cuidadosa e frequente das mãos destes profissionais. Grande parte dos profissionais não realizam a 
higienização das mãos de forma adequada, seja por falta de conhecimento ou pela infraestrutura não atender a resolução da vigilância sanitária. 
O custo-benefício das estratégias de promoção de higienização das mãos é relevante, pois reduzindo infecções e custos, consequentemente 
tornamos o cuidado aos pacientes mais seguros. A importância da atuação do enfermeiro em ações educativas com vistas a orientar e motivar os 
profissionais a prática correta e frequente da higienização das mãos devem ser discutidas e implementadas. Objetivo: O objetivo do presente 
trabalho foi identificar a importância da higienização das mãos nos serviços de saúde.  Métodos: Revisão integrativa com buscas realizadas na 
base de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando os descritores: Enfermagem and Desinfecção das Mãos and Infecção com resultado de 
494 artigos, foi aplicado os filtros: Texto Completo, disponível; Ano de publicação, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013; Assunto Principal, Desinfecção 
das mãos, Infecção Hospitalar, Controle de Infecções, Higiene das mãos, Recursos Humanos de Enfermagem no Hospital, Conhecimentos, 
Atitudes e Prática em Saúde;  Idioma,  Português, Inglês e Espanhol; Tipo de documento artigo, com resultado de 30 artigos. Dos 30 artigos 
identificados, foram excluídos 9 artigos sendo 5 com duplicidade e 4 que não atenderam ao critério de inclusão para a pesquisa e selecionados 21 
para análise devido às implicações para uma melhor prática. Resultados: Os estudos foram agrupados de acordo com semelhanças conceituais, 
em três categorias: 1) Adesão e a qualidade do procedimento da higiene das mãos; 2) Avaliação da infraestrutura, acesso e fornecimento de 
insumos; e 3) Educação em saúde na busca de estratégias para promoção da higienização das mãos relação entre conhecimento e adesão. 
Conclusão: Verifica-se que nos estudos revisados a adesão à higiene das mãos de profissionais que atuam nos serviços de saúde é abaixo do 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, atividades práticas desenvolvidas por enfermeiros devem ser implementadas, 
envolvendo a adesão da higienização das mãos nos serviços saúde, o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o tema para que dessa 
maneira se obtenha um resultado global de mudança no comportamento em prol da adesão à higienização das mãos, visto que essa, é uma das 
práticas mais simples e eficientes no controle das infecções.
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